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Актуалізується проблема формування аналітичного мислення студентів через за-
безпечення узгодження змісту державних стандартів та особистісного саморозвитку 
в процесі вивчення математичних дисциплін. Представлена методика реалізації цього 
процесу. 
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Вступ. Як відомо, породжує мислення 
навчально-пізнавальна діяльність, яка, в 
свою чергу, залежить від активності та за-
цікавленості суб’єкта. Тому забезпечення 
узгодження змісту державних стандартів та 
особистісного саморозвитку є однією з 
умов формування аналітичного мислення 
студентів. При виділенні цієї умови ми та-
кож спирались на сучасне соціальне замов-
лення, яке потребує гуманізацію та гумані-
таризацію освіти і, врешті-решт, його осо-
бистісну орієнтацію.  

Як визначає В.Сєріков [8, с. 55], «виро-
бничі сили увійшли в ту якісну нову фазу, 
коли їхній прогрес неможливо забезпечити 
чисто технічними факторами або лише ра-
ціоналізацією праці без актуалізації сил са-
морозвитку, мотивації, співучасті та співт-
ворчості кожного виробника». Тому для 
нашого дослідження є важливим підхід 
представників особистісно зорієнтованого 
навчання І.Якиманської, З.Слєпкань, В.Ло-
зової, В.Сєрікова, І.Зимної, В.Сластєніна та 
інших: для того, щоб студент міг вільно і 
творчо функціонувати в оточуючому сере-
довищі, йому необхідно зрозуміти 
об’єктивний світ як систему, що має визна-
чені властивості, які для нього (студента) 
мають цінності. Щоб бути споживачем цих 
властивостей необхідно спеціально навча-
тися, розвивати у себе відповідні ціннісні 
орієнтації. За висновками вчених, це мож-

ливо при включенні особистості у відпові-
дну діяльність, в даному випадку – навча-
льну.  

З огляду на це, постає потреба у визна-
ченні основних моментів процесу узгодже-
ності змісту державних стандартів та осо-
бистісного саморозвитку, забезпеченні йо-
го ефективності цілеспрямованою органі-
зацією гностичних дій особистості в проце-
сі вивчення математичних дисциплін. 

Мета статті. Спираючись на зміст, 
структуру, функції та особливості матема-
тики, виявити її потенціал для розвитку 
аналітичного мислення студентів та пред-
ставити реалізацію цього процесу під час 
вивчення математичних дисциплін. 

Виклад основного матеріалу. Розви-
ток аналітичного мислення у процесі ви-
вчення математичних дисциплін здійсню-
ється як під впливом засвоєння визначеної 
системи наукових знань цих дисциплін, так 
і знань про знання та способи їх одержання 
та використання. Проте значна частина 
студентів переконана, що загальноосвітні 
дисципліни (серед них і математика в тех-
нічному університеті) не наближують, а 
віддаляють їх від опанування професійно 
важливими знаннями та навичками. Тому 
вважаємо, що є доцільним розглянути осо-
бливості математичних дисциплін, щоб 
оцінити їх потенціал для розвитку аналіти-
чного мислення особистості. 
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Протягом століть математика була та є 
невід’ємним елементом системи загальної 
та вищої освіти у всіх країнах світу. Це зу-
мовлено тим, що роль математики у фор-
муванні особистості унікальна. Її освітній, 
розвивальний потенціал величезний, бо 
математика формує логіку – універсальний 
елемент мислення. Студент здійснює розу-
мову діяльність завдяки математиці, бо ха-
рактерними для неї є: уміння правильно 
здійснити аналіз ситуацій та зробити ви-
сновки шляхом логічних міркувань; уміння 

відрізняти відоме від невідомого, доведене 
від недоведеного; уміння класифікувати, 
узагальнювати, висказувати гіпотези, спро-
стовувати їх або підтверджувати системою 
логічних міркувань, користуватися анало-
гіями. Все назване дає ефект розвитку ана-
літичного мислення та особистості в ціло-
му. Для підтвердження порівняємо озна-
чення аналітичного мислення студентів та 
алгоритм розв’язання задачі, запропонова-
ний відомим математиком Д.Пойа [6, 
с. 212] (табл. 1). 

Таблиця 1  
Аналітичне мислення Алгоритм  

розв’язання задачі 
це здібність особистості проводити аналітико-синтетичну 
діяльність, яка розгорнута у часі, містить чітко виражені 
етапи, що логічно пов’язані між собою і є усвідомленими. 
Цими етапами виступають: 
1) розумовий розподіл в процесі пізнання цілого на час-
тини (елементарний аналіз); 
2) перехід від конкретного до абстрактного шляхом зна-
ходження в конкретному деяких спільних ознак у відпо-
відності з пізнавальною задачею (абстрактний аналіз); 
3) перехід від абстрактного до конкретного шляхом уза-
гальнення спільних ознак (узагальнюючий синтез); 
4) розумовий перехід від наслідку до причини того чи 
іншого явища або процесу (якісний аналіз); 
5) встановлення зв’язку між причиною та наслідком за 
допомогою синтезу. 

1) Зрозуміти запропонова-
ну задачу. 
2) Знайти шлях від неві-
домого до того, що задано; 
якщо потрібно розглянути 
допоміжні задачі («ана-
ліз»). 
3) Реалізувати знайдену 
ідею розв’язання («син-
тез»). 
4) Розв’язок перевірити і 
оцінити критично. 

 
Очевидно, що дві розумові операції – 

аналіз та синтез є підґрунтям розвитку ана-
літичного мислення людини і основним 
інструментом при розв’язанні задачі. 
Д.Пойа [6, с.212] підкреслює, що одні й ті ж 
елементи складають аналіз та синтез. Вони 
вправляють розум людини при аналізі і її 
мускули при синтезі. Аналіз полягає в мір-
куваннях, синтез – в діях. Є ще одна різниця 
– протилежність порядку: «аналіз є винахід-
ництво, синтез – виконання; аналіз – скла-
дання плану, синтез – його здійснення».  

Другою важливою особливістю мате-
матики є її символічна мова, як специфіч-
ний засіб комунікації. Грамотна математи-
чна мова свідчить про чітке та організоване 
мислення, і опанування нею, розуміння 
змісту, логічних зв’язків впливає і на роз-
виток звичайного мовлення, тим самим 
вносить вагомий внесок  у формування та 
розвиток аналітичного мислення людини. 

Слід звернути увагу ще на одну особ-
ливість математики: її вплив на розвиток 
вольових якостей особистості, наполегли-
вості, стійкості, цілеспрямованості, форму-
вання характеру, моральних рис. Щоб 
розв’язати задачу (не тільки знайти прави-
льну відповідь, але й оптимальний 
розв’язок) необхідно пройти важкий шлях. 
У математиці помилку неможливо прихо-
вати – є об’єктивні критерії, щоб визначи-
ти, чи є результат правильним і розв’язання 
обґрунтоване. Тому математика сприяє фо-
рмуванню не тільки інтелектуальної сфери, 
але й моральних рис особистості. 

Зрештою, курс математики містить 
практичну, утилітарну складову, яка має 
самостійне значення. Для орієнтації в су-
часному світі кожному необхідно мати за-
пас знань та умінь математичного характе-
ру (навички обчислень, елементи практич-
ної геометрії, функції та графіки, складання 
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та розв’язання пропорцій, рівнянь, нерівно-
стей, систем та інше).  

Таким чином, вважаємо, що у процесі 
вивчення математичних дисциплін можли-
во, більш того необхідно, розвивати аналі-
тичне мислення студентів. 

Кожний студент має характерні індиві-
дуальні особливості мислення, запас знань, 
здібності до навчальної діяльності. Тому 
одна і та ж задача різними студентами мо-
же бути визначена як типова або як нестан-
дартна. Отже, пропонуючи задачу, необ-
хідно оцінити не тільки її, але й потенціал 
студента, його «зони актуального та най-
ближчого розвитку» (Л.Виготський), його 
попередній навчальний досвід. Таким чи-
ном, принцип індивідуалізації в нашому 
дослідженні реалізується через збільшення 
або зменшення складності задачі для конк-
ретного студента. Але на цей фактор у ви-
щій школі діють деякі обмеження, які за-
дають границі педагогічним можливостям 
застосування даного принципу. Тому в на-
шому дослідженні змістовний блок техно-
логії формування та розвитку аналітичного 
мислення студентів представлено у двох 
частинах: інваріантна та варіативна.  Інва-
ріантна частина задається ззовні і засвою-
ється студентами в результаті вивчення на-
вчальних дисциплін «Лінійна алгебра та 
аналітична геометрія», «Математичний 
аналіз», «Дискретна математика», «Теорія 
ймовірностей та математична статистика». 
Варіативна частина створюється самим 
студентом в результаті його активного пі-
знання, самостійної навчальної діяльності, 
яка підпорядкована особистісно значущим 
цілям. Варіативна частина містить освітні 
продукти студентів:   

- особистісно змістовні (власні цілі, 
мотиви, способи діяльності, програми за-
нять та інше); 

- когнітивні (ідеї, версії, гіпотези, за-
дачі, реферати, доповіді, схеми та інше); 

- регулятивні (комп’ютерні програ-
ми, навички саморефлексії ).  

Інваріантна частина є підґрунтям роз-
витку аналітичного мислення студентів. 
Компоненти варіативної частини – це ре-
зультат сформованості аналітичного мис-
лення студентів, як суб’єкта цього процесу.  

Розглянемо методику реалізації проце-
су узгодження змісту державних стандартів 
та особистісного саморозвитку при ви-
вченні математичних дисциплін. 

При проведенні формувального експе-
рименту нами була поставлена задача ор-
ганізувати навчання таким чином, щоб на-
рівні з високою ефективністю результатів 
засвоєння математичних понять, навичок 
розв’язання математичних задач, було за-
безпечено розвиток аналітичного мислення 
кожного студента. Для досягнення такого 
результату нами використовувалися актив-
ні методи навчання, прийоми розумової 
діяльності і вдале застосування засобів на-
вчання: 

1) створення проблемних ситуацій на 
лекціях; 

2) формулювання активізуючих пи-
тань; 

3) організація самостійної роботи на 
лекціях; 

4) викладання навчального матеріалу 
методом розмірковування в голос; 

5) використання у процесі лекції на-
вмисних цілеспрямованих помилок; 

6) застосування електронно-обчислю-
вальної техніки; 

7) організація навчально-дослідної ро-
боти студентів. 

Зупинимося на кожному з цих прийо-
мів окремо. 

1) Створення проблемних ситуацій на 
лекціях. 

Як відомо, невдачі на перших лекціях 
(навіть при ретельній підготовці до них) 
викликають у викладачів недовіру до про-
блемного навчання. Вони вважають, що 
дана методика в цілому потребує істотно 
більше часу на викладення матеріалу, ніж 
інформаційний метод ( вказують коефіці-
єнт 1,5 – 2). Але досвід педагогів, які сис-
тематично використовують метод створен-
ня проблемних ситуацій, та власний досвід 
доводить зворотне: об’єм матеріалу, який 
викладається, збільшується. А головним 
підсумком є те, що студенти засвоюють не  
тільки результати, але й шляхи їх одержан-
ня. Ефективність даного методу видно, як 
свідчать вчені через 7 – 18 лекцій (М.Мах-
мутов) або півроку навчання (В.Разумовсь-
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кий). Розглянемо способи створення про-
блемних ситуацій. 

1. Зіткнення студентів із суперечнос-
тями між новими фактами, явищами та ми-
нулим досвідом, знаннями, де необхідно 
теоретично пояснити та знайти шляхи їх 
застосування.  

2. Спонукання до порівняння, зістав-
лення та протиставлення фактів, правил, 
дій та їх узагальнення. 

3. Використання суперечностей між 
новими практичними задачами та минулим 
досвідом. 

4. Зіткнення студентів з необхідністю 
вибрати потрібну інформацію (ситуація з 
надлишковою інформацією) 

Розв’язання проблемних ситуацій мо-
же здійснюватися як групами, так і індиві-
дуально. Технологія розв’язання проблеми 
пропонується вченими по-різному.  

В нашому дослідженні будемо викори-
стовувати алгоритм, запропонований 
М.Махмутов. Він вбачає розв’язання на-
вчальної проблеми так [3]: 

- використання минулого досвіду; 
- аналітичний спосіб розв’язання (ана-

ліз засобів розв’язання, аналіз мети, аналіз 
підмети, порівняння досягнутого з основ-
ною метою, в результаті порівняння мети і 
підмети виділити елементарні задачі для 
подальшого пошуку результату до тих пір, 
поки задача не буде вирішена);  

- складання плану розв’язання. 
Така діяльність при розв’язанні про-

блеми носить аналітико-синтетичний хара-
ктер, а це, в свою чергу, сприяє розвитку 
аналітичного мислення студентів.  

Очевидно, проблемна ситуація переро-
стає в проблемну задачу. Вона відрізняєть-
ся від проблеми тим, що в ній заздалегідь 
обмежене поле пошуку розв’язку. Вона є 
знаковою моделлю проблемної ситуації. 
Для нашого дослідження з розвитку аналі-
тичного мислення студентів особливу роль 
відіграють праці вчених М.Данилова, 
М.Скаткіна, В.Сластеніна, П.Підкасистого,  
Л.Столяренко, Г.Костюка, Г.Балла, Л.Фрід-
мана, Ю.Машбіца та інших, які вважають, 
що «генетичною клітинкою навчально-
пізнавальних робіт, їх цементуючим ядром 
є задача, яка запропонована студентам в 
конкретній ситуації і виступає як об’єкт 

їхньої діяльності» [5, с. 13]. Основною те-
зою в цих дослідженнях виступає той факт, 
що розв’язання проблемної задачі є завер-
шенням розумового процесу. 

Дійсно, розв’язуючи задачу, студент 
виявляє все нові, незнайомі для нього умо-
ви та одночасно зустрічається з необхідніс-
тю встановлення причинних зв’язків між 
цими умовами та вимогами задачі. «Кожен 
акт думки змінює відношення суб’єкта до 
об’єкта; кожен акт думки викликає зміну 
проблемної ситуації, а будь-яка зміна про-
блемної ситуації викликає подальший рух 
мислення» [7, с. 27]. При цьому операції і 
інші компоненти мислення не задані в «го-
товому» вигляді, як чітко відокремлені 
елементи. Не тільки їхня послідовність, але 
й вони самі виникають і формуються в ор-
ганічному взаємозв’язку під час здійснення 
всього цього процесу. «Не операції поро-
джують мислення, а процес мислення по-
роджує операції, які потім в нього включа-
ються» [7, с. 51]. 

У навчальних задачах сфокусовано і 
зміст, і метод навчання, і теоретичне пред-
ставлення про навчальну діяльність. Так, 
концепція Н.Менчинської реалізується в 
системі навчальних задач, розв’язання яких 
повинно забезпечити формування потріб-
них операцій аналізу, синтезу, абстракції. 
Теорія навчальної діяльності В.Давидова та 
Д.Ельконіна припускає постановку таких 
навчальних задач, розв’язання яких повин-
но забезпечити засвоєння узагальненого 
способу розв’язання як прямого продукту 
дій суб’єкта, формування спеціальних ро-
зумових дій, які забезпечують засвоєння 
системи понять, планування і контроль дії 
[1]. Теорія поетапного формування розумо-
вих дій П.Гальперіна та Н.Тализіної потре-
бує постановку таких задач, які містять по-
вний орієнтир на засвоєння певної дії і пос-
туповий перехід на більш високий рівень 
виконання дії. В умовах проблемного на-
вчання необхідно ставити такі задачі, пря-
мим продуктом розв’язання яких виступає 
засвоєння засобів, що входять до орієнтов-
ної частини способу дії. Як свідчать дослі-
дження В.Козакова, для засвоєння дії на 
30% потрібно розв’язати чотири задачі, на 
50% – п’ять, на 75% – шість, на 100% – сім 
задач [2]. 
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Ми згодні з трактовкою вченого 
Ю.Машбіца, який вважає, що з позиції ке-
рування навчальною діяльністю студентів: 

- конструюватися повинна не одна 
окрема задача, а система (набір) задач; зна-
чення задачі для подальшого розвитку 
суб’єкта можна визнати тільки тоді, якщо 
відоме її місце в системі задач, що ведуть 
до мети; 

- при конструюванні системи задач 
необхідно керуватися тим, що дана система 
забезпечувала досягнення не тільки най-
ближчої навчальної цілі, але й віддалених, 
наприклад, формування здібностей, мис-
лення; 

- навчальні задачі повинні забезпечи-
ти засвоєння системи засобів, яка є необ-
хідним і достатнім інструментом навчаль-
ної діяльності; 

- навчальна задача конструюється 
так, щоб відповідні засоби діяльності, за-
своєння яких передбачається в процесі 
розв’язання задачі, виступали результатом 
дій особистості, результатом навчання [4].  

Таким чином, чітка постанова навча-
льно-пізнавальної задачі: з одного боку, 
передбачає характер навчально-пізнаваль-
ної діяльності студента, продуктивність 
якої спрямована на формування у студента 
відповідного рівня мислення; з іншого – 
дає можливість викладачу керувати діяль-
ністю студента не за готовою його відпо-
віддю, а за самим процесом розв’язання 
навчальної задачі. У нашому дослідженні 
ми пропонуємо наступний комплекс задач: 

1. Задачі, що вимагають від студентів 
здійснення мнемонічних операцій, зміст 
яких передбачає упізнавання або відтво-
рення окремих фрагментів або їхнього ці-
лого. Найчастіше вони починаються зі слів: 
яка з; що це; як називається; чи вірно тощо. 

2. Задачі, при розв’язанні яких вико-
ристовуються елементарні розумові  опе-
рації. Це задачі на виявлення,  перелічення, 
зіставлення, узагальнення тощо. Почина-
ються вони зі слів: з’ясуйте; назвіть, з чого 
складається; назвіть частини; складіть  пе-
релік; скажіть, як проводиться; що необ-
хідно виконати при; чим відрізняється; по-
рівняйте; визначте спільне та відмінне; чо-
му; яким чином; що є причиною і так далі.  

3. Задачі, розв’язання яким вимагає 
складних розумових операцій. Починають-
ся вони зі слів: поясніть зміст; розкрийте 
значення; як ви розумієте; чому думаєте; 
доведіть. До цієї категорії задач належать і 
ті, в яких студенти мають перекласти щось 
з однієї мови на іншу. Наприклад, пояснити 
словами формулу, прочитати технічну схе-
му і описати її. 

4. Задачі, які передбачають креатив-
ність, самостійність при розв’язанні. Це 
задачі, які передбачають не тільки власне 
знання, але й здібність комбінувати їх у бі-
льші блоки, структури так, щоб вони скла-
дали щось нове для студента. Це задачі на 
моделювання, реконструювання, переконс-
труювання, конструювання. Починаються 
вони зі слів: придумай практичний прик-
лад; зверни увагу; на підставі власних спо-
стережень визнач; створи, розроби тощо. 

Для того, щоб розвиток аналітичного 
мислення досяг відповідного рівня необ-
хідно навчитися здійснювати аналітико-
синтетичну діяльність, бо саме тому, що 
процес аналітичного мислення – це переду-
сім усвідомлення та синтезування того, що 
виділяється аналізом. Для розвитку такої 
діяльності при розв’язанні задач, доведенні 
теорем, вивченні властивостей математич-
них понять ми використовували наступні 
прийоми: чистий аналіз, чистий синтез, 
аналіз через синтез, синтез через аналіз.   

2) Формулювання активізуючих питань. 
У поєднанні з вище названими мето-

дами ми використовували прийом форму-
лювання активізуючих питань. Запитання 
має підштовхнути студентів до подальших 
роздумів та відкриттів. Ю.Машбиць [4, 
с.100-101] вважає, що  «питання» є «допо-
міжним навчаючим впливом». Основною 
відмінністю між задачею і питанням є те, 
що «питання спрямоване на одну із сторін 
навчальної діяльності: змістовну, операцій-
ну чи мотиваційну, в той час як навчальна 
задача спрямована на всі сторони».  

Використовуючи термінологію М. Ма-
хмутова, виділяємо два типи питань: інфо-
рмаційні та проблемні. Інформаційні пи-
тання призначені для з’ясування ступеня 
засвоєння студентами навчальної інформа-
ції. Такі питання актуалізують знання, але 
не актуалізують механізм мислення, бо во-
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ни не містять проблеми. Їх використовують 
в якості контролю. Ми згодні з вченим в 
тому, що важливим фактором для форму-
вання розумової діяльності (аналітичного 
мислення) є проблемне питання, для 
розв’язання якого є необхідними такі умо-
ви: питання повинне мати логічний зв'язок 
як із вивченими поняттями, так і з тими, які 
потрібно засвоїти у відповідній навчальній 
ситуації; питання повинне містити пізнава-
льну перешкоду і уявні межі відомого та 
невідомого; питання повинне викликати 
подив при зіставлені нового з вивченим, 
незадоволення своїм запасом знань, умінь 
та навичок [3, с. 49].  

3) Організація самостійної роботи на 
лекціях. 

На лекціях для продуктивного засво-
єння знань та для розвитку аналітичного 
мислення студентів ми пропонуємо вико-
нувати самостійну роботу: 

- самостійна робота репродуктивного 
типу, в процесі якої студент застосовує ми-
нулий досвід та знання;  

- самостійна робота пізнавально-
пошукового типу, в процесі якої студент 
здобуває нові знання. 

4) Викладання навчального матеріалу 
методом розмірковування в голос. 

Особливого значення для розвитку 
аналітичного мислення ми приділяємо та-
кому прийому як розмірковування в голос. 
Він дозволяє показати зразок, еталон добу-
вання потрібної інформації, де лектор в 
процесі міркувань розкриває всю внутріш-
ню суть логічного підходу до розв’язання 
задачі. Особливим елементом при цьому є 
наслідування. Студент, врешті-решт, опа-
новує логіку міркувань викладача, а це є 
більш важливим, ніж сама навчальна інфо-
рмація.  

5) Використання у процесі лекції на-
вмисних цілеспрямованих помилок. 

Розвитку аналітичного мислення сту-
дентів сприяє також прийом навмисних 
помилок. Їх розділяють на два типи: поми-
лки, які дозволяють акцентувати увагу на 
головній формулі чи означенні, та помил-
ки, які дозволяють активізувати механізм 
мислення. Помилка другого типу на даній 
лекції може бути не знайдена студентами, 

тоді рекомендуємо це виконати в позаауди-
торний час.  

6) Застосування електронно-обчислю-
вальної техніки. 

Спираючись на сучасні дослідження з 
проблеми активізації механізму мислення 
та його розвитку, а також з метою форму-
вання рефлексивної позиції студентів, ми в 
процесі вивчення математичних дисциплін 
пропонуємо в навчальній діяльності вико-
ристовувати нові інформаційні технології. 
Це сукупність нових засобів та методів об-
робки даних, які забезпечують цілеспрямо-
ване створення, передачу, збереження та 
відображення інформаційного продукту 
(даних) з найменшими затратами та у від-
повідності із закономірностями навчально-
го процесу. До них ми відносимо 
комп’ютерну програму Moodle та комп’ю-
терні математичні пакети MathCAD, Excel.  

7) Організація навчально-дослідної ро-
боти студентів. 

Як було викладено вище, варіативна 
частина технології розвитку аналітичного 
мислення студентів містить в собі освітні 
продукти навчальної діяльності, на підставі 
яких можна зробити припущення про від-
повідний рівень сформованості аналітич-
ного мислення студента. У зв’язку з цим 
студентам пропонуємо (або складають са-
мостійно) завдання, пов’язані з написанням 
реферату, доповіді чи складанням опорного 
конспекту, узагальнюючої схеми, програ-
ми. Така робота розширює межі навчальної 
програми з дисциплін математичного цик-
лу, сприяє формуванню інтересів до дис-
ципліни, розвиває мислення. Практика по-
казала, що ефективність цього процесу за-
лежить від наступних умов: тему повинен 
вибрати сам студент відповідно до своїх 
інтересів та цілей; особливу увагу слід зве-
рнути на особисті судження та думки сту-
дента, а не на переказ матеріалу; аналіз та 
оцінка виступу залежить від приросту 
знань в даній області. У зв’язку з цим, нау-
ково-дослідна діяльність потребує ретель-
ного контролю якості написання: щоб 
розв’язати проблему «репродуктивного» 
списування інформації з Інтернету, ми 
пропонуємо захист реферату з опонентами, 
які теж готувалися з даної теми. Викладач 
консультував і доповідача, і опонентів. Ви-
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ступи відбувалися на лекційних та практи-
чних заняттях, а найкращі – на студентсь-
ких конференціях.  

Крім цього, для якісного засвоєння на-
вчальної інформації та особистісного саморо-
звитку ми використовували комплекс дифе-
ренційованих індивідуальних домашніх за-
вдань, об’єднаних загальною темою. Зразки 
виконання цих завдань представлені на поча-
тку кожної теми в електронному вигляді. 

У доповнення для обдарованих та заці-
кавлених студентів пропонуємо  задачі під-
вищеної складності з тем курсу, які сприя-
ють глибокому та творчому засвоєнню ма-
тематики, опануванню різними математич-
ними методами, прийомами логічних ви-
словлень та операціями мислення.  

Висновки. Обґрунтовуючи необхід-
ність формувати та розвивати аналітичне 
мислення студентів через узгодження зміс-
ту державних стандартів та особистісного 
саморозвитку під час навчальної діяльнос-
ті, зауважимо, що саме потенціал матема-
тичних дисциплін дає можливість зробити 
цей процес найбільш ефективним.  

У перспективі подальших досліджень 
передбачається розглянути інші умови для 
ефективного розвитку аналітичного мис-
лення студентів вищих технічних навчаль-
них закладів при навчанні математики.  
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СТУДЕНТОВ. Актуализируется проблема развития аналитического мышления студентов 
через согласование содержания государственных стандартов и личностного саморазвития 
при изучении математических дисциплин. Представлена методика реализации этого процесса. 
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Abstract. Pracevitiy N., Shevchenko S. HARMONIZATION OF THE CONTENT OF 

STATE STANDARDS AND PERSONAL SELF-DEVELOPMENT AS ONE OF THE 
CONDITIONS FOR FORMATION OF ANALYTIKAL THINKING. The problem of 
development of students" analytical thinking through harmonization of the content of state 
standards and personal self-development in studying mathematical disciplines is being actu-
alized. Provided the procedure for the implementation of this process.  
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